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Summary 
1.The conversion of Hamza laxatives to E disagreed issue where the 

people judge the performance of His Son (the apple of the eye) coconut 

pronunciation easing Balhae exclusive and walked on his approach the 

people of the Maghreb, and thus violated the people who are considered 

performance. 
2.All the people of the performance of the readings scientists like Makki 

ibn Abi Talib al-Qaisi, and proximal and Shatby, and Abu Shama-

Maqdisi, and Ibn al-Jazari, and CS Sfaxien, and hyenas and many others 

have said easing in between which made Hamzah between them and the 

movement did not say one of them Balhae not not a hint of a permit, and 

nothing is known about the so-called (Balhae coarse). 

3. those who say passport read Balhae have no evidence or argument, 

and the first to say the Abu agent Memon pottery in Orjosth (a 

masterpiece of benefits), was taken from him by Ibn judge and adopted by 

the Moroccan circles under the slogan (and this is something that has 

been working on it). 
4.People of the performance of scientists agree on the prohibition of the 

introduction of what is not from the Koran which deliberately, and this 

distraction fall under this agreement beyond modify the letter of the 

Koran place symbols. 

ِة اػ هاء مسٖفة اختِف ؾٔٓا أهل إداء ؾابن افَايض صاحب )ؿرة افًغ( جّوز افْىق بافتسٓٔل  -1 َّٓ إّن حتويل اهلّزة ادس

 باهلاء اخلافهة وشار ظذ هنجه أهل ادٌرب افًريب، وبذفك خافٍوا أهل إداء ادًتزين.

إّن مجٔع أهل إداء من ظِامء افَراءات أمثال مُي بن أيب ضافب افَٔز، و افداين، وافناضبي، وأيب صامة ادَدد، وابن  -2

حوا بافتسٓٔل بغ بغ وهو جًل اهلّزة بْٔٓا وبغ حرـتٓا ومل يَل أحد  اجلزري، وافهٍاؿز، وافوباع وؽرهم ـثر ؿد سَّ

 يًرؾوٕه ظن ما يسّى )باهلاء اخلنْة(. ءراحيًا، وٓ مْٓم باهلاء ٓ تِّٔحًا وٓ تك

إنَّ افَائِغ بجواز ؿراءهتا باهلاء فٔس ظْدهم دفٔل وٓ حجة، وأول من ؿال هبا أبو وـٔل مّٔون افٍخار ذم أرجوزته )حتٍة  -3

 افًّل ظِٔه(.ادْاؾع(، وؿد أخذ مْه ذفك ابن افَايض وتبْاها ذم إوشاط ادٌربٔة حتت صًار )وهذا مما جرى 

ه  -4 دِّ ًَ اتٍاق أهل إداء من افًِامء ظذ حتريم إدخال ما فٔس من افَرآن ظّدًا ؾٔه، وتْدرج هذه اهلاء حتت هذا آتٍاق بِ

 إبدال حرف من افَرآن مُان حرف.

 

  



 

   

 

 

 ٱ ٻ ٻ

، وافهالة وافسالم ظذ 1چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ  احلّد هلل افَائل:

 ٕبْٔا حمّد وظذ أل وإصحاب، ومن تبًٓم ب٘حسان اػ يوم افدين أما بًد:

َِّة بتحرير فٍظ افَراءة  ؾان من أجّل ظِوم افَرآن افتي اظتْى هبا افًِامء ادتَدمون، افًِوم ادتً

ودمويد افتالوة. وإن افدارس وادتَِي هلذه افًِوم جيد أن مسائِٓا فٔست ظذ ٕىاق واحد، ؾّْٓا 

مسٖفة صائُة ذم ادتٍق ظِٔه أداء ومْٓا ادختِف ؾٔه، ومن هذه ادسائل مسٖفة افتسٓٔل بغ بغ، ؾٓي 

افوشط آؿرائي ـثر افُالم ظِٔٓا، وؿّل ؾٔٓا افوبط، واتسع اخلرق، ٓ شٔام ذم حَِات افَرآن 

افُريم وادَارئ افَرإٓٔة، ؾٖردت تٖصٔل هذه ادسٖفة تٖصٔالً ظِّٔاً صاؾًٔا، وهي مسٖفة دؿَٔة ٓ 

 مناؾٓة.يًرؾٓا وٓ هيتم هبا إّٓ من درس ظِم افتالوة وافَراءات وتَِاها 

وتتجذ أمهٔة هذا افبحث ذم وجود ـِامت ٓ يُّن ؿراءهتا آ بافتسٓٔل بغ بغ شواء ذم 

رواية حٍص ظن ظاصم ام ؽره من افَراء افًؼة، ؾًذ شبٔل ادثال ٓ احلك، ؿرأ حٍص ظن 

. بتسٓٔل اهلّزة افثإٔة بْٔٓا وبغ حرـتٓا، بل ان اهلّزة 2  چۋ   ۅچ  ظاصم ؿوفه تًاػ:

ادّسِٓة ذم افَرآن افُريم فَِراء افًؼة بٌِت افٌاية من افُثرة مَارٕة بٌرها من مسائل إداء، 

. ؿرأ: ؿافون وابو ظّرو افبكي وهنام وابو جًٍر  3چپ  چ   ؾًذ شبٔل ادثال أية

                                                             

 .9شورة احلجر، أية:  1

 .44شورة ؾهِت، أية:  2

 .6شورة افبَرة، آية:  3



 

 

افف بْٔٓام، وؿرأ ورش وابن ـثر ورويس بتسٓٔل اهلّزة افثإٔة من  بتسٓٔل اهلّزة افثإٔة مع ادخال

 ؽر ادخال.

. ملسو هيلع هللا ىلصاذا ؾْحن بحاجة صديدة فبحث هذه ادسٖفة اإلؿرائٔة افدؿَٔة وَبىٓا ـام ٕىَٓا افْبي 

 مَدمة(( - حتِِٔٔة اؿرائٔة دراشة –وؿد توّن بحثي ادوشوم ))تسٓٔل اهلّز بغ بغ ظْد افَراء 

  ؿائّة ثم افباحث، افٔٓا توصل افتي افْتائج أهم ؾٔٓا ذـرت وخامتة ومبحثغ

 بادهادر وادراجع وـام يٖيت:

 ادبحث إول: ماهٔة افتسٓٔل ظْد افَّراء

 ويتوّن ثالثة مىافب:

 ادىِب إول: تًريف افتسٓٔل وذوضه وأشبابه.

 ويتوّن ؾرظغ:

 إول: تًريٍه فٌة واصىالحا

 وأشبابهافثاين: ذوضه 

 ادىِب افثاين: تًريف اهلّز فًٌة واصىالحا

 ادىِب افثافث: اهلّزة خمرجٓا، وصٍاهتا حال حتََٔٓا وتسِٓٔٓا ويتوّن ؾرظغ:

 آول: خمرج اهلّزة ادحََة وادسِٓة.

 وافثاين: صٍات اهلّزة ادحََة وادسِٓة.

 ادبحث افثاين: خالف افَراء ذم افتسٓٔل بغ بغ.



 

   

 

 ٔدًا وثالثة مىافب.ويتوّن متٓ 

 ادىِب إول: افَائِون بتسِٓٔٓا هاء وأدفتٓم.

 ادىِب افثاين: افَائِون بتسِٓٔٓا بْٔٓا وبغ حرـتٓا وأدفتٓم.

 ادىِب افثافث: افسجٔح بغ افَوفغ.

 افْتائج

 ادهادر وادراجع

م ذم افبحث ٕهنم وٓبد من ذـر مالحيتغ إوػ: أين مل أترجم فَِراء افًؼة أيْام جاء ذـره

مًروؾون وادًّرف ٓ يًّرف، وحتى ٓ أثَل هوامش افبحث. وافثإٔة: أين مل أرتب افَّراء وؾق شّْي 

وؾٔاهتم وإٕام شٖرتبَٓم وؾق تسِسِٓم اإلؿرائي ؾافبداية بافَّراء افسبًة من أهل احلرمغ اددين 

ؼة، وهذا ما أمجًت إمة اإلشالمٔة وادُي ثم افبكي وافنامي وافُوذم ثم افثالثة ادتّّغ فًِ

 ظِٔه وشار ظِٔه افَّراء شٍِا وخٍِا، 

ائ  ەئ  ەئ  چ  وهذا جٓد ادَّل، ؾ٘ن أصبت ؾّن اهلل، وإن اخىٖت ؾّن ٍٕز ومن افنٔىان

 .(1) 1 چوئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  

 

  

                                                             

 .8شورة آل ظّران، آية:  1



 

 مىافب:ويتوّن ثالثة  

 وؾٔه ؾرظان:

 افٍرع إول: تًريف افتسٓٔل فٌة واصىالحا

َل( إذ إن افسغ واهلاء وافالم أصل واحد يدل ظذ افِغ  ُٓ افتسٓٔل )فٌة(: هو مهدر من افًٍل )َش

ْٓل خالف )احلَْزن(، ويَال افْسبة اػ إرض  ( ويَال: أشٓل خالف )ُحُزٕه(، وافسَّ عٌّ ْٓ ِٓة )ُش افسَّ

ؿاق ِة، وهو فٔس بافدُّ ْٓ ٓل، وهنٌر شٌٓل ؾٔه ِش افَوم إذا رـبوا افسَّ
، وافسٓل ـل رء اػ افِغ وؿِة (1)

 .(2)اخلنوٕة، وافتسٓٔل افتٔسر

ل اهلّزة  (3)افتسٓٔل )اصىالحًا(: هو )أن دمًل بغ اهلّزة وبغ احلرف افذي مْه حرـتٓا( َّٓ )ؾتس

. ؿال (4)ادٍتوحة بغ اهلّزة وإفف وادوّومة بغ اهلّزة وافواو، وادُسورة بغ اهلّزة وافٔاء(

 اإلّمام افناضبي ذم تًريف افتسٓٔل:

 

 

                                                             

 –هـ(، حتَٔق: ظبد افسالم حمّد هارون 395مَائس افٌِة، أبو احلسن أمحد بن ؾارس بن زـريا افَزويْي )ت: (1)

 .111-111ص ،3ج ضبًة، رؿم بدون. م1979-هـ1399 افْؼ ظام -افٍُر دار

، 3م، ج1997، 1، بروت، ط-دار صادر-افًرب، أبو افٍول مجال افدين حمّد بن مُرم ابن مْيور فسان (2)

 .358ص

فبْان، -هـ(، دار افُتب افًِّٔة، بروت444افتٔسر ذم افَراءات افسبع، أبو ظّرو ظثامن بن شًٔد افداين )ت: (3)

 .37م(، ص2115-هـ1426، )2ط

ئ ادْتٓي، أبو افَاشم ظع بن ظثامن بن حمّد ادًروف بابن افَاصح ٍاج افَارئ ادبتدئ وتذـار ادَر (4)

 .82م، ص2114-هـ1425، 2فبْان، ط-هـ(، دار افُتب افًِّٔة، بروت811)ا:



 

   

 

ل بــــــــــغ مــــــــــا ّٓ  وآبــــــــــدال حمــــــــــٌض وادســــــــــ
 

ُِال   (5)هـــــو اهلّـــــُز واحلـــــرُف افـــــذي مْـــــه ُأْصـــــ
 

 ذحه هلذا افبٔت.هـ( ظْد 643ؿال ظِم افدين افسخاوي )ت:

وافتسٓٔل أن دمًل بغ اهلّزة واحلرف افذي مْه توفدت حرـة اهلّزة، وهذا مًْى ؿوفه )مْه 

 .(1)ُأصُال(

وبْـــاًء ظـــذ مـــا تَـــدم ؾٓـــي ظْـــد افَـــّراء ظـــذ ثالثـــة إٔـــواع: اهلّـــزة افتـــي ــــافواو، واهلّـــزة افتـــي ــــإفف، 

 .(2)واهلّزة افتي ـافٔاء

، (5)، مهزة مىّوفة(4)، افتِٔغ(3)هذا افتسٓٔل مهىِحات ظدة مْٓا: ادّدةوؿد أضِق افَراء ؿديامً ظذ 

، وظْد إمًان افْير ظذ افتًريٍغ افٌِوي (6)افتسٓٔل بغ بغ وهو ؿول أـثر ادتَدمغ

وآصىالحي وجدت أن هْاك ترابىا بْٔٓام هو حتويل اهلّزة ادستثـَِة ذم افْىق اػ حرف شٓل 

 ويسر.

                                                             

ة افناضبي إٕدفز )ت:  (5) متن افناضبٔة ادسّى حرز آماين ووجه افتٓاين ذم افَراءات افسبع، افَاشم بن ؾرُّ

 .18ّد متٔم افزظبي صهـ(، َبىه وراجًه حم591

هـ( حتَٔق: مجال افدين حمّد 643يْير: ؾتح افوصٔد ذم ذح افَهٔد، أبو احلسن ظع بن حمّد افسخاوي )ت: (1)

 .218، ص1م(، ج2144ـ-ـه1425، )1ذف، دار افهحابة فِساث، افَاهرة، ط

، 2مىبًة افًاين، ج -بٌداد -يْير آيواح ذم ذح ادٍّهل، ٓبن احلاجب افْحوي، حتَٔق: موشى افًاليع (2)

 .82ص

 .37يْير: افتٔسر ذم افَراءات افسبع، افداين، ص (3)

 .218، ص1يْير: ؾتح افوصٔد ذم ذح افَهٔد، افسخاوي، ج (4)

هـ(، حتَٔق: صوؿي َٔف، افَاهرة، دار ادًارف، 324يْير: افسبًة ذم افَراءات، ابن جماهد افبٌدادي )ت: (5)

 .36، ص2ط

هـ(، ادديْة ادْورة، مُتبة 1413يْير: افواذم ذم ذح افناضبٔة ذم افَراءات افسبع، ظبد افٍتاح افَايض )ت: (6)

وافَراءات افًؼ من افناضبٔة وافدّرة، حمّود خِٔل احلكي، افَاهرة،  84م(، ص1989-هـ1411، )2افدار، ط

 .54م(، ص2199-هـ1431دار ابن اهلٔثم، )



 

 

 افتسٓٔل بغ بغ ذضه وشببه افٍرع افثاين:

ل ظْد افَّراء أن يُون متحرـا بٖي حرـة ـإت، أّما فو ـان شاـْا ؾ٘ن افًرب  ّٓ ينسط ذم اهلّز ادس

، وظِٔه ؾ٘ن (7)تستبدل به حرف مد من جْس ما ؿبِه، وهو ما يًرف ذم اصىالح افَراء بّّد افبدل

ِة جيب أن تُون متحرـة، وؿبِٓا متحرك ّٓ ِة بغ بغ ذم أول  اهلّزة ادس ّٓ بدفٔل إٔه ٓ توجد مهزة مس

 .(2)، ـام أن اهلّزة افساـْة ٓ تسٓل بغ بغ ظْد افَراء(1)افُِّة

 (3)أّما شبب افتسٓٔل: )ؾِاّم ـٖٕت اهلّزة أثَل احلروف ٕىَاً وأبًدها خمرجاً تّْوع افًرب ذم ختٍٍٔه..(

ادٍردة ؿد احتاجت اػ جٓد ظوع جًل )فام حتتاج افٔه من جٓد ظوع... واذا ـإت اهلّزة 

افِٓجات افًربٔة تٍرُّ مْٓا بتسِٓٔٓا مرة، وشَوضٓا مرة أخرى، ؾّام ٓ صك ؾٔه أن توايل مهزتغ 

أصق واحيتاج اػ جٓد ظوع أـثر ذم ٕىَٓام، فذفك أؾردت ـتب افَراءات أبوابًا ٕحُام اهلّزتغ 

 .(4)ادتوافٔتغ(

  

                                                             

 .24ات افثالث، د. ؾرؽع شٔد ظرباوي، مُتبة أوٓد افنٔخ، صيْير: دمويد احلرـ (7)

يْير: ادهىِح افهويت ظْد ظِامء افًربٔة افَدماء ذم َوء ظِم افٌِة ادًاس، د. ظبد افَادر مرظي خِٔل،  (1)

 .51م، ص1993-هـ1413إردن،  -مْنورات جامًة مٗتة، ظامن

 .91م، ص1979، 5ار افىباظة احلديثة، طيْير: إصوات افٌِوية، د. ابراهٔم إٔٔس، د (2)

م، ويْير: 1973هـ(، ادُتبة افثَاؾٔة، بروت، 911اإلتَان ذم ظِوم افَرآن، جالل افدين افسٔوضي )ت: (3)

هـ(، حتَٔق: د. 565، ٕك بن ظع ادًروف بابن أيب مريم )ت:185، ص1ادوَح ذم وجوه افَراءات وظِِٓا ج

 .65، ص1م، ج1993-هـ1414، 1مة، طظّر محدان افُبٔز، مُة ادُر

، ويْير: افُنف ظن وجوه افَراءات افسبع وظِِٓا وحججٓا، أبو حمّد مُي 91-91إصوات افٌِوية ص (4)

 .91-91، ص1م، ج2117-هـ1428هـ(، افَاهرة دار احلديث، 437بن أيب ضافب افَٔز )ت:



 

   

 

، ومْه اهلّز ذم افُالم ٕٕه ُيوٌط... (5)اهلّز )فٌة(: اهلاء وادٔم وافزاي ـِّة تدل ظذ ٌَط وظك

وؿوس مّٓوز ومهزى ظذ ؾًذ صديدة افدؾع... واهلّزة من احلروف مًروؾة وشّٔت اهلّزة، ٕهنا 

ُز ظن خمرجٓا، يَال: هو هيتُّ هتّاً اذا ت
ِّ  .(6)ُِم باهلّزهتّز ؾتُٓتُّ ؾتٓ

 وبْاًء ظذ افتًريف ادذـور إٍٓا يتبغ فْا أن اهلّزة حرف صديد خيرج بَوة بافٌة.

 اهلّز )اصىالحاً(: ويراد به افتحَٔق وهو )ظبارة ظن افْىق باهلّزة خارجة من خمرجٓا افذي 

فه ظْد ـام أن )فِّٓز اشام آخر هو )افْز( وهو مرادف  (1)هو أؿل احلِق ـامِة ذم صٍاهتا(

، )ؾافْز واهلّز ظْد افًرب ـإا يدٓن ظذ رء (2) اجلّٓور، تَول ٕزت احلرف ٕزاً اذا مهزته(

واحد، ويستًّالن ددفول واحد، ومل يُوٕوا يٍرؿون بْٔٓام، وهم مل جيإبوا افهواب ذم ذفك، ؾاذا 

ظْد ٕىَه ؾ٘ن اهلّز ـان افْز ذم ظِم افٌِة احلديث هو افوٌط ظذ أحد ادَاضع، ؾًِٔو افهوت 

ّٓ بوٌط اهلواء ادحهور خِف افوترين (3)ـذفك هو افوٌط( ، )إذ ٓ يتحَق صوت اهلّز إ

 .(4)افهوتٔغ ثم إدؾاع اهلواء بًد إٍراجٓام(

ؾافْز )هو ٕناط ذم مجٔع أظواء افْىق ذم وؿت واحد، ؾًْد افْىق بَّىع مْبور، ِٕحظ أن مجٔع 

أظواء افْىق تْنط ؽاية افْناط، إذ تْنط ظوالت افرئتغ ٕناضا ـبرا، ـام تَوى حرـات افوترين 

                                                             

 .65، ص6مَائس افٌِة، ج (5)

 .355-354، ص6فسان افًرب، ج (6)

 .23م، ص1421، 1اإلَاءة ذم بٔان أصول افَراءة، ظع حمّد افوباع، ادُتبة إزهرية، ط (1)

. َٕال ظن ـتاب: 73، ص26م، ج1982افدٓفة افهوتٔة وافدٓفة افكؾٔة ظْد ابن جْي، ظبد افُريم جماهد،  (2)

 .194ادهىِح افهويت ظْد ظِامء افًربٔة افَدماء ذم َوء ظِم افٌِة ادًاس، ص

 .194ادهىِح افهويت ظْد ظِامء افٌِة افًربٔة افَدماء ذم َوء افٌِة ادًاس ص (3)

 .194ادهدر ٍٕسه. ص  (4)



 

 

افهوتٔغ ويَسب أحدمها من أخر فٔسّحا بتٌب أؿّل مَدار من اهلواء، ؾتًيم فذفك شًة 

 .(5)افذبذبات، ويستب ظِٔه أن يهبح افهوت ظافٔا واَحا ذم افسّع(

 .(6)وبًد بٔان حال اهلّزة بغ افتحَٔق وافتسٓٔل فٌة واصىالحا يبَى أن حتَٔق اهلّزة هو إصل 

: ّٕن اهلّزة بٖن دُمًل (7)بٔد أّن )جًل اهلّزة بغ بغ ُأجرى ظذ افَٔاس من مجٔع وجوه افتخٍٔف

 .(8) خترج ظن حّدها، وإٕام حهل ؾٔٓا افتخٍٔف ؾحسب(بغ بغ مل 

 ويتوّن ؾرظغ:

ِة ّٓ  افٍرع إول: خمرج اهلّزة ادحََة وادس

َة من أؿل َّ  إّن افدارس فُتب افَدامى من افَّراء وافْحويغ جيد أهنم يَوفون إن خمرج اهلّزة ادح

، وحََٔة اخلالف بْٔٓم من (2)، أّما ادحَدثغ من افًِامء ؾٔىَِون ظِٔٓا أهنا صوت حْجري(1)احلِق

 ٕن أؿل احلِق هو احلْجرة. ،حٔث افتسّٔة ؾَط

                                                             

 .169آصوات افٌِوية، ص (5)

 .185، ص1يْير: ادوَح ذم وجوه افَراءات، ج (6)

اءة ذم بٔان أصول افَراءة، وجوه ختٍٔف اهلّز أربًة هي: افَْل، آبدال، احلذف وافتسٓٔل بغ بغ، يْير: آَ (7)

 .27-22ص

 .191-191، ص1ادوَح، ج (8)

، 3هـ( حتَٔق: ظبد افسالم هارون، مُتبة اخلإجي، افَاهرة، ط181يْير: افُتاب، شٔبويه ظّرو بن ظثامن، )ت (1)

ر ، وافْؼ ذم افَراءات افًؼ، ابن اجلزري أبو اخلر حمّد بن حمّد افدمنَي، دا415ص 2م، ج1988-هـ1418

 .158، ص1م، ج2116-م1427، 3افُتب افًِّٔة، بروت، ط

احلِق: هو افٍراغ افواؿع بغ احلْجرة وأؿل افِسان، افدراشات افهوتٔة ظْد ظِامء افتجويد، د. ؽإم ؿدوري 

 .98م، ص1986-هـ1416بٌداد، -احلّد، مىبًة اخلِود

، ودمويد احلرـات 55ِم افٌِة ادًاس، صيْير: ادهىِح افهويت ظْد ظِامء افًربٔة افَدماء ذم َوء ظ (2)

 .125افثالث ص



 

   

 

ِة ؾَد مّر تًريٍٓا شابَاً أهنا بْٔٓا وبغ حرـتٓا ؾتجًل: ّٓ  أّما اهلّزة ادس

 اددية.اهلّزة ادٍتوحة بغ اهلّزة ادحََة وإفف  -1

 واهلّزة ادوّومة بْٔٓا وبغ افواو اددية. -2

 واهلّزة ادُسورة بْٔٓا وبغ افٔاء اددية. -3

 .(3)وبْاًء ظذ ذفك ؾ٘ن صوهتا ؿد تٌر من حرف أصع إػ حرف ؾرظي

ل هـــذا افتًريـــف آصـــىالحي ف حـــرف افٍرظٔـــة: ) هـــي افتـــي ختـــرج مـــن  ويهـــدق ّٓ ظـــذ اهلّـــز ادســـ

ل تردد بغ اهلّزة وآفف أي:(4)خمرجغ وتسدُد بغ حرؾغ...( َّٓ  : ّٕن )اهلّز ادس

افٔاء ؾٔام رء من صوت إفف، ورء من صوت  من خمِوط اهلّزة وإفف، ؾٓو صوت ثافث، ؾٔه

 .(1) اهلّزة وافٔاء (فو ـان افتسٓٔل بغ

وبذفك يُّْْا افَول إْٔا أّمام أحرف جديدة حال تسٓٔل اهلّزة بغ بغ، وؿد ظّز أشتاذٕا افدـتور 

إبراهٔم إٔٔس ظن هذه ادسٖفة ووصٍٓا بافٌّوض ؾَال: إذ فٔس من افٔسر اجلزم بوصٍه وصًٍا 

ًته من أؾواه ادًاسين من افَراء، وإذا صح افْىق افذي شّ -يًْي افتسٓٔل بغ بغ -ظًِّٔا مٗـداً 

تُون هذه احلافة ظبارة ظن شَوط اهلّزة من افُالم تارـة حرـة وراءها، ؾافذي ٕسًّه حْٔئذ ٓ 

يّت اػ اهلّزة بهِة بل هو صوت فغ ؿهر يسّى ظادة حرـة اهلّزة، من ؾتحة أو َّة أو 

 .(2)ـٌة

                                                             

ل اإلمام شٔبويه )ت: (3) هـ( افَول ذم مجًٔٓا ؾَال: )ؾٖصل حروف افًربٔة، تسًة 181احلروف افٍرظٔة: ؾهَّ

وظؼون حرؾًا، وتُون مخسة وثالثغ حرؾًا حلروف هّن ؾروع، وأصِٓا من افتسًة وافًؼين، وهي ـثرة يٗخذ 

ذم ؿراءة افَرآن افُريم وإصًار وهي افْون ادخٍاة، واهلّزة افتي بغ بغ، وإفف افتي متال إمافة  هبا وتستحسن

 .241، ودمويد احلرـات افثالث ص161، ص1، ويْير: افْؼ، ج448، ص1صديدة(. افُتاب: ج

: شّر افىافبغ ذم رشم : ويْير176هـ، ص1411، 9إردن، مُتبة ادْار،ط-حق افتالوة، حسْي صٔخ ظثامن، ظامن (4)

 .84م، ص1999-هـ1421، 1افَاهرة، ادُتبة إزهرية،ط-وَبط افُتاب ادبغ، ظع حمّد افوباع، مك

 .241دمويد احلرـات افثالث ص (1)

 .91يْير: إصوات افٌِوية ص (2)



 

 

ِة ما وافذي يبدو يل مما شًّه اشتاذٕا افدـتور هلذه اد ّٓ سٖفة أن افَارئ افذي ؿام بْىق اهلّزة ادس

ِة تسدد بغ اهلّزة  ّٓ ـان متَْاً هلا وإٓ ؾادسٖفة ٓ حتتاج إػ هذا افٌّوض افذي يُتٍْٓا، ؾاهلّزة ادس

 وحرـتٓا شواء أـإت ؾتحة أم َّة أم ـٌة.

ِة بغ بغ. ّٓ  افثاين: صٍات اهلّزة ادحََة وادس

 :(1)وَوع ٓ بّد يل أن أبّغ ؾوائد مًرؾة صٍات احلروف افتي تتِخص ؾٔام يٖيتؿبل اخلوض ذم هذا اد

 افتّٔٔز بغ احلروف ادنسـة ذم ادخرج، ؾِوٓ اختالف افهٍات بْٔٓا فُإت حرؾاً واحداً. -1

حتسغ افْىق باحلروف، إذ إن إظىاء ـل حرف صٍاته افالزمة جيًل افْىق به أؾهح وأتم  -2

 م مراظاة افهٍات جيًل احلروف متداخِة متَاربة أو ؽر واَحة ذم افْىق.وأحسن، وأن ظد

رف ادتهف مًرؾة احلروف افَوية وافؤًٍة ؾ٘ن احلرف ادتهف بافهٍات افَوية ؿوي، واحل -3

 (3)جمٓور (2)وبًد هذا افتَديم توصف اهلّزة ادحََة بٖهنا حرف صديد بافهٍات افؤًٍة ًَٔف.

أّما اهلّزة ظْد بًض افدارشغ ادًاسين  هذا افوصف ظْد ظِامء افتجويد. و .(5)مٍْتح (4)مستٍل

يّْع مرور اهلواء ؾٔحتبس خٍِٓام  -افهوتٔة إؽالؿا تاّما يْىق ب٘ؽالق إوتار ؾٕ٘ه صديد مّٓوس 

 .(1)ثم تٍتح ؾجٖة ؾْٔىِق اهلواء متٍجراً 

                                                             
 .42هـ، ص1349هـ(، مىبًة افبايب احلِبي، مك 1315هناية افَول ادٍٔد، حمّد مُي ٕك )ت: (1)

افنّدة: هو إحباس افهوت ظْد افْىق باحلرف فُامل آظتامد ظذ ادخرج وأحرؾه ثامٕٔة مجًت بَوهلم )أجد ؿط بُت(. يْير افْؼ  (2)

 .141جويد، ظىٔة ؿابل ٕك صوؽاية ادريد ذم ظِم افت 161ص 1ذم افَراءات افًؼ: ج

هـ(، 461اجلٓر: هو إحباس افٍْس ظْد افْىق باحلرف فَوة آظتامد ظذ ادخرج. ادوَح ذم افتجويد، ظبد افوهاب افَرضبي )ت: (3)

، وادْر ذم أحُام افتجويد، جمّوظة من ظِامء إردن 88م، ص2111-هـ1421، 1إردن، ط-حتَٔق: د. ؽإم ؿدوري، دار ظامر

 .127ص

آشتٍال: هو إخٍاض أؿل افِسان ظن احلْك افًِوي )شَف افٍم( ظْد افْىق باحلرف. افٍوائد افتجويدية، ظبد افرزاق ظع  (4)

، وؾَه افتجويد فتالوة افَران ادجٔد، افنٔخ إشامظٔل حمّد ظع، افَاهرة، افدار افثَاؾٔة فِْؼ، 35م، ص1997-هـ1418، 1موشى، ط

 .44هـ، ص 1425، 1ط

إٍٓتاح: هو إٍراج ما بغ افِسان واحلْك افًِوي ظْد افْىق باحلرف بحٔث ٓ يْحك افهوت بْٔٓام. افوشٔط ذم ظِم  (5)

، وادْر ذم احُام 232م، ص1999، 1ظامن،ط -هـ(، دار افٍْائس1315افتجويد، د. حمّد خافد مْهور )ت:بًد

 .131افتجويد، ص

افَاهرة، ودار -ْاهج افبحث افٌِوي، د. رموان ظبد افتواب، مُتبة اخلإجييْير: اددخل اػ ظِم افٌِة وم (1)

 .57-56م، ص1982، 1ط -افرياض -افرؾاظي



 

   

 

ور وٓ بادّٓوس: ٕن ؾتحة ادزمار وذهب افدـتور إبراهٔم إٔٔس اػ أن اهلّزة ٓ هو باحلرف ادجٓ

مٌَِة متاما وٓ يسّح فِٓواء بادرور اػ احلِق إّٓ حغ تٍْرج ؾتحة ادزمار ذفك اإلٍٕراج افٍجائي 

 .(2)افذي يٍتح اهلّزة بًد افْىق باحلرف ثم اإلٕتَال اػ احلرف افذي ئِه

ّزة وإٍٔتاحٓا، بٔد أهنم اختٍِوا ذم ومن هْا يتبغ فْا أن افَدامى وادحدثغ متٍَون ظذ صّدة اهل

مهسٓا أو جٓرها، وافذي أذهب افٔه هو ٍٕسه افذي ذهب إفٔه افدـتور إبراهٔم إٔٔس ذم ـوهنا ٓ 

مّٓوشة وٓ جمٓورة فِسبب ٍٕسه افذي ذـره، ـام أن اجلٓر مًْاه ارتٍاع افهوت واهلّزة ظْد افْىق 

 هبا ٓ يرتٍع افهوت هبا.

وؿد اشتًّل ظِامء افًربٔة افَدامى مهىِح )افهوت ادٓتوت( فِدٓفة ظذ صوت اهلّزة فام احيتاج 

هـ( )ادٓتوت هو صوت اهلّزة 745من افَوة وافندة ظْد طٓوره، ؿال أبو حٔان إٕدفز )ت:

شّٔت بذفك خلروجٓا من افهدر ـافتٓوع ؾتحتاج إػ طٓور صوت ؿوي صديد...واهلتُّ ذم افٌِة 

 .(3)افهوت( ظك

ِة ؾ٘ن صٍاهتا ؿد ًٍَت بسبب ترددها بغ خمرجغ، خمرجٓا احلَِي، وخمرج إفف  ّٓ أّما اهلّزة ادس

 أو افواو أو افٔاء افسواـن بحسب حرـتٓا.

ومن ادًِوم أن أحرف إفف وافواو وافٔاء شاـْة مّٔتة. ؿال شٔبويه ذم مًرض حديثه ظن ختٍٔف 

افٔاء، وإفف: )إٕام يًّْك أن دمًل هذه افسواـن بغ بغ أهنا اهلّزة وإبداهلا من افواو، و

ت (4)مّٔتة..( ٌِ ـُ . وهذا يٌٍ فْا حََٔة افتسٓٔل بغ بغ أن اهلّزة افنديدة احلْجرية اإلٍٕجارية ؿد 

هتا بافتسٓٔل بغ بغ ؾٖصبحت صوتًا هجًْٔا ًٍَٔاً.  حدَّ

 

 

                                                             
 -، وافِٓجات افًربٔة ذم افَراءات افَرإٓٔة، د. ظبدة افراجحي، دار ادًارف91يْير: إصوات افٌِوية ص (2)

 .91م، ص1969 -مك

هـ(، حتَٔق: ظبد حسغ افٍتع، بٌداد، 745ن، أبو حٔان إٕدفز )ت:افُْت احلسان ذم ذح ؽاية اإلحسا (3)

 .283م، ص1985، 1ط

، ويْير: ادهىِح افهويت ظْد ظِامء افًربٔة افَدماء ذم َوء ظِم افٌِة ادًاس، 544ص 3افُتاب: ج (4)

 .128ص



 

 ويتوّن متٓٔداً وثالثة مىافب. 

افتّٓٔد: فَد رصد افًِامء وافدارشون افَبائل افًربٔة افتي حتَق اهلّزة ذم ـالمٓا ؾٓي افَبائل 

افبدوية أمثال: متٔم، وٕجد، وؿٔس، وأشد، أّما افتي تسِٓه ؾٓي افَبائل ادتحرضة من أهل احلجاز 

 .(1)ـَريش وـْإة وؽرهم

 ؾٖهل افتسٓٔل ؾٓم: أّما افَّراء افًؼة

هـ( ومحزة 154هـ(، وأبو ظّرو افبكي )ت:121هـ(، وابن ـثر ادُي )ت:169ٕاؾع اددين )ت:

 هـ(.238هـ(، ورويس )ت:131حال افوؿف، وأبو جًٍر اددين )ت:

 وأما أهل افتحَٔق ؾٓم:

سائي هـ( واف156ُهـ(، محزة افُوذم )ت:127هـ(، ظاصم افُوذم )ت:118ابن ظامر افنامي )ت:

 .(2)هـ(، إٓ ما اشتثْي229هـ(، وخِف افبزار )ت:234هـ(، روح )ت:189افُوذم )ت:

فَد إتؼ وذاع ذم مدارس اإلؿراء وظّم إخذ به افْىق باهلّزة ادسِٓة هاء خافهة ٓ شٔام ذم بالد 

هـ( أبو وـٔل مّٔون بن 444اػ أيب ظّرو افداين )ت: ادٌرب افًريب، وأؿدم من ؿال بذفك وٕسبه

ذم )حتٍة ادْاؾع( وؿد اشتّسك ادتٖخرون بام ذـره أبو وـٔل من جواز افْىق باهلّزة  (1)مساظد

                                                             
 .117ت افَرإٓٔة ص، وافِٓجات افًربٔة ذم افَراءا332، ص1،وافْؼ: ج117ص 9يْير: ذح ادٍهل، ج (1)

هـ( دار افُتب افًِّٔة، 833، وحتبر افتٔسر، أبو اخلر حمّد بن حمّد ابن اجلزري )ت:77-69يْير: ٍاج افَارئ ص (2)

 .55-52م، ص1983-هـ1414، 1فبْان، ط-بروت

هـ ، يْير: 816ٍاس شْة هو مّٔون بن مساظد أبو وـٔل موػ أيب ظبد اهلل افٍخار، وهو أصٓر ؿراء ؾاس ذم زمإه، توذم ب (1)

افَاهرة،  -هـ( حتَٔق: حمّد إمحدي، دار افساث1125درة احلجال ذم أشامء افرجال: ٕيب افًباس أمحد بن افَايض )ت:

، وجذوة آؿتباس ذم ذـر من حّل من إظالم مديْة ؾاس، أمحد 914، ترمجته رؿم:15ص 3م(، ج1971-هـ1391، )1ط

 .371ترمجته رؿم: 348، ص1م، ج1974، 1دْهور، افرباط، طابن افَايض ادُْاد، دار ا



 

   

 

، وؿد أخذ هبذا افَول وإتك فه أبو زيد (2)ادسِٓة هاء مسْدًا ذفك ٕيب صامة وافداين وابن حدادة

 هـ( وافٔك أدفتٓم بافتٍهٔل:1182ت:) (3)ظبد افرمحن ابن افَايض

جيوز ذفك فٌة اشتبدال اهلاء باهلّزة، ؾَد ٕص ظِٔه إئّة ٕحو ِهَّٔاك ذم إّياك، وأرؿت ذم  -1

 .(4)هرؿت

، ويذـرون ما َِٕه (5)إّن إمام افهًْة أبا ظّرو ظثامن بن شًٔد افداين ؿرأ به تبًًا فإلمام شٔبويه -2

 هـ( إذ ؿال:1393افنٔخ إبراهٔم افامرؽْٔي )ت:

)ؿال افًالمة شٔدي ظبد افرمحن ابن افَايض ذم بًض تآفٍٔه: جرى ظْدٕا بٍاس وادٌرب ذم ادسٓل 

 .(6)باهلاء خافهة مىًَِا وبه ؿال افداين(

 يّثل هذا ادذهب ؿول مجٓور افَّراء وظذ افْحو أيت.

ِت جًِت بغ بغ وأصر إفٔٓا بافهدر، إن ـإت مٍتوحة،  -1 ِّٓ ؿال اإلمام افداين: )واهلّزة إذا ُش

وإن ـإت مُسورة جًِت ـافٔاء ادختِسة افٌُة، وإن ـإت  موّومة جًِت ـافواو ادختِسة 

                                                             

(، حتَٔق: د. 1182يْير: ؿرة افًغ ذم مًْى ؿوهلم تسٓٔل اهلّزة بغ بغ، أبو زيد ظبد افرمحن بن افَايض )ت: (2)

 .135أمحد بن ظبد اهلل ادَري، بحث مْنور َّن جمِة اجلامًة اإلشالمٔة بادديْة ادْورة، افًدد: 

 .69-68ادهدر ٍٕسه ص (3)

م، 1996، 1يْير: ادّتع افُبر ذم افتكيف، ابن ظهٍور آصبٔع، حتَٔق: ؾخر افدين ؿباوة، مُتبة فبْان، ط (4)

 .264، ص1ج

 .85ؿرة افًغ، ص (5)

فىباظة افْجوم افىوافع ظذ افدر افِوامع ذم أصل مَرأ آمام ٕاؾع، إبراهٔم افامرؽْٔي افتوٕز، ضبع وٕؼ دار ا (6)

 .53افدار افبٔواء ص -احلديثة



 

 

ـْة، افوّة من ؽر إصباع...ومًْى بغ بغ أي: بغ اهلّزة ادحََة وبغ اهلّزة وافٔاء افسا

 .(1)وادوّومة بغ اهلّزة وافواو افساـْة(

 ؿال اإلمام افناضبي: -2

ُل بــــــــــــــغ مــــــــــــــا َّٓ  وآبــــــــــــــدال حمــــــــــــــٌض وادَُســــــــــــــ
 

ُِال   (2)هـــــو اهلّـــــُز واحلـــــرف افـــــذي مْـــــه ُأصـــــ
 

 ؾافْاطم يبغ افٍرق بغ افتسٓٔل افذي بغ اهلّز وحرـته، وبغ اإلبدال.

 هـ(:656ٕزيل حِب )ت:ؿال أبو ظبد اهلل حمّد بن احلسن افٍاد  -3

 .(3))...وربام ؿرب بًوٓم فٍيٓا من فٍظ اهلاء وفٔس بقء(

هـ( ؿال: )...وـان بًض أهل إداء يَّرب اهلّزة ادسِٓة من خمرج 665أبو صامة ادَدد )ت: -4

 .(4)اهلاء، وشًّت إٔا مْٓم من يْىق بذفك وفٔس بقء(

ر افْثر ذم ذح افتٔسر )ت:اإلمام ادحَق ابن أيب افسداد ظبد افواحد ا -5 هـ( 715فامفَي ذم افدُّ

ؿال: )اظِم أنَّ افتسٓٔل...مًْاه أن يٍِظ به ٕوظاً من افٍِظ يُون ؾٔه صبه من فٍظ اهلّزة، وٓ تُون 

مهزة خافهة، وصبه من إفف وٓ تُون أفٍاً خافهًة، وـذفك إن ـإت متحرـة بافٌُ جًِت بغ 

ادتَدم، وإن ـإت موّومة جًِت بغ اهلّزة وافواو ظذ ما تَدم، وهذا اهلّزة وافٔاء ظذ افتٍسر 

ـِه حتُّه ادناؾٓة، ويَال ذم ذفك ـِه: تسٓٔل وتِٔغ، ويَال: تسٓٔل ظذ مذاق اهلّزة، ويَال: 

 .(1)بغ بغ(

                                                             

هـ(، حتَٔق: د. ؽإم ؿدوري احلّد، افْاذ: دار ظامر، 444افتحديد ذم اإلتَان وافتجويد، أبو ظّرو افداين )ت: (1)

 .18، ص1ظامن، ط

 .18متن افناضبٔة، ص (2)

 .39ورؿة افًفئ افٍريدة ذم ذح افَهٔدة، خمىوط، أبو ظبد اهلل حمّد بن احلسن افٍاد،  (3)

إبراز ادًاين من حرز إماين، أبو افَاشم صٓاب افدين ظبد افرمحن بن إشامظٔل ادَدد ادًروف بٖيب صامة  (4)

 .147هـ(، دار افُتب افًِّٔة، بدون شْة ورؿم ضبًة، ص665)ت:

ر افْثر وافًذب افّْر ذم ذح منُالت وحل مٍَالت اصتّل ظِٔٓا ـتاب افتٔسر فِداين (1) ، ظبد افواحد بن افدُّ

 .243ص 2م، ج1991-هـ1411أيب افسداد افامفَي، حتَٔق: أمحد ظبد اهلل ادَري، دار افٍتوى، جدة، 



 

   

 

 هـ( ؿال:732اإلمام أبو إشحاق إبراهٔم اجلًزي )ت: -6

يًْي -سٓل وادبدل، واحيسز ذم افتسٓٔل ظْد اهلاء، واهلاوي)ويْبٌي فَِارئ أن يٍرق ذم فٍيه بغ اد

 .(2)وؾٔه فغ فٍظ ادد( -إفف

هـ( ؾٍي 833اإلمام ادحَق: أبو اخلر حمّد بن حمّد افدمنَي ادًروف بابن اجلزري )ت: -7

ؿٔة مًرض حديثه ظن اهلّز ادتوشط ادتحرك ادتحرك ما ؿبِه ؿال: )وتسِٓٔٓا ذم افهور افسبًة افبا

 .(3)بغ بغ أي بغ اهلّزة وما مْه حرـتٓا ظذ أصل افتسٓٔل..(

هـ( ؿال: )... وبًض افَاسين جيًل افتسٓٔل هاًء 1118ظع بن حمّد افْوري افهٍاؿز )ت: -8

حموة، وهو حلن ٓ حتل افَراءة به، واشتدل فه بًض أخذين به، بٖٕه جيوز ذم ـالم افًرب إبدال 

 .(4)ل بدهيي افبىالن، إذ ٓ يِزم من جواز افقء  ذم افًربٔة جواز افَراءة به...(اهلّزة هاًء وهو باض

هـ( ؿال: )...وفٔحسز ؾٔه ظن ؿِب اهلّزة هاًء، ؾَد ؽِط ؿوم 1381ظع حمّد افوباع )ت: -9

 .(5)ؾٖخرجوها من خمرجه...(

 حتت مسّى افتسٓٔل بغ بغ ؾٓو ؿول مردود من أوجه ظدة: أّما افَول إول ب٘بدال اهلّزة هاء

ًٓ، وؿد ؾّرق اإلمام افناضبي بغ اإلبدال  إول: إن إبدال اهلّزة هاء مل يًّد تسٓٔالً، بل أصبح إبدا

 ادحض فِّٓز، وافتسٓٔل بغ بغ إذ ؿال:

ُل بــــــــــــــغ مــــــــــــــا َّٓ  وآبــــــــــــــدال حمــــــــــــــٌض وادَُســــــــــــــ
 ج

ُِالهـــــو اهلّـــــُز واحلـــــرف افـــــذي مْـــــه    (2)ُأصـــــ
 

                                                             

، َٕال ظن 76هـ( ورؿة 732ـْز ادًاين ذم ذح حرز إماين، خمىوط، فإلمام أبو إشحاق إبراهٔم اجلًزي )ت: (2)

 .69ـتاب ؿرة افًغ ص

 .339ص 1افْؼ: ج (3)

ٔه افٌاؾِغ وإرصاد اجلاهِغ ظام يَع من اخلىٖ حال تالوهتم فُتاب اهلل ادبغ، ظع بن حمّد بن شامل افْوري تْب (4)

 .48هـ( حتَٔق: حمّد افناذيل، مٗشسة ظبد افُريم بن ظبد اهلل، بدون شْة ضبع، ص1118افهٍاؿز )ت:

 .24اإلَاءة ذم بٔان أصول افَراءة، ص (5)

 .18متن افناضبٔة، ص (2)



 

 

وفو تتبًْا ما ؿافه اإلمام افناضبي ذم مْيومته )حرز إماين ووجه افتٓاين( ؾَد ؿال ذم أول باب 

 اهلّزتغ من ـِّة:

 أخـــــــــــــــــرى مهـــــــــــــــــزتغ بُِّـــــــــــــــــة وتســـــــــــــــــٓٔل
 

ــــــــــتجّال  ــــــــــف فِ ِْ  شــــــــــام وبــــــــــذات افٍــــــــــتح ُخ
 ج

 وؿـــــــــــل أفٍـــــــــــًا ظـــــــــــن أهـــــــــــل مكـــــــــــ تبـــــــــــّدفت
 

ــــــــــروى   الفــــــــــورش وذم بٌــــــــــداد ُي َّٓ  (2)مَســــــــــ
 

 باب اهلّزتغ من ـِّتغ وشامه بادد:وؿال ذم 

 ظْـــــــــــــد ورٍش وؿْبـــــــــــــل ـّـــــــــــــد  وآخـــــــــــــرى 
 

 وؿـــــــــــــــد ؿٔـــــــــــــــل حمــــــــــــــــض ادـــــــــــــــدِّ ظْٓـــــــــــــــا تبــــــــــــــــّدٓ 
 

 أو ائتْــــــــــــــــــــــا
ِ
 ٕنــــــــــــــــــــــاُء أصــــــــــــــــــــــبْا وافســــــــــــــــــــــامء

 

ال ـافٔــــــــــــــا وـــــــــــــــافواوؾْوظــــــــــــــان ؿــــــــــــــل   ّٓ  (3)ُشــــــــــــــ
 

 وؿال ذم باب وؿف محزة وهنام وشامه بغ بغ:

ــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــغ بــــــــــــــــــــغوذم ؽــــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــــذا  ُِ  ومث
 

اليَـــــــــــــول هنـــــــــــــاٌم مـــــــــــــا   ِٓ  (4)تىـــــــــــــّرف ُمْســـــــــــــ
 

 وافناهد ذم هذه إبٔات هو )تسٓٔل، ـّد، ـافٔا و ـافواو، وبغ بغ( ومل يَل ـاهلاء او ؿريبا مْٓا.

افثاين: ؿافوا بجواز إبدال اهلّز هاًء فٌة، وافًرب تًٍل هذا، وفُن يبَى افسٗال: أظذ إضالؿه هذا 

ص ظِٔه رواية؟ وؿد بّغ اإلمام  افهٍاؿز بىالن هذه افدظوة، إذ ؿال: )...إذ ٓ يِزم اإلبدال أم يْهَّ

ع إبدافه (1)من جواز افقء ذم افًربٔة جواز افَراءة به...( ِّ : ّٕن افَراءة مبْاها افتَِي وافسامع، ؾام ُش

 جاز ؾٔه ذفك، وما مل ُيسّع إبدافه مل جيز ؾٔه ذفك، ؾال يَاس ما مل ُيسّع رواية ظذ ما ُشّع فٌة.

م يْسبون إبدال اهلّزة هاًء اػ اإلمام أيب ظّرو افداين: وفُْٓم مل يذـروا فْا ذم أي ـتاب افثافث: أهن

ق وأخرج اػ حّٔز  َِّ ورد ذفك؟ وإن ادٓتم بافنٖن اإلؿرائي يًِم ـتب أيب ظّرو افداين وأؽِبٓا ؿد ُح

دون هذه افدظوى افوجود، وفُن مل ٕجد ؿوًٓ واحداً فه يَول بذفك، وؿد طل أتباع هذا ادذهب يردِّ 

رها حتت زظم )مما  بْاًء ظذ دظوى )أيب وـٔل افٍخار( افذي أخذها مْه ابن افَايض وتبْاها ومرَّ

                                                             

 .15ادهدر ٍٕسه، ص (2)

 .17ادهدر افسابق، ص (3)

 .21ادهدر ٍٕسه، ص (4)

 .322، ص1، ويْير: افْؼ: ج48تْبٔه افٌاؾِغ ص (1)



 

   

 

جرى ظِٔه افًّل بادٌرب ووؿًت به ادناؾٓة ف صٔاخ(.  وٕسٖل: )أأخذ افْاس ؿراءهتم بام خيافف 

هم  ظِٔه ومًْٓم من هدي إئّة من افَراءة، وجريان ظِّٓم ظذ ذفك يسوغ فْا تهويب ما 

غرار قوذلم:  افًودة اػ افهواب افذي ؿّرره أهل افٍن وافّدراية، أم أن ابن افَايض رمحه اهلل يَول ظذ
 .(2)خطأ مشهور خري من صواب مهجور(

كىذا أبو عمرك الداين يف كتابو جامع البياف يف ابب مذىب زتزة يف تسهيل اذلمزة ادلتوسطة إذ يقوؿ: )...فاف 
فاف كانت  -أعين ب ن اذلمزة كب ن احلرؼ الذم منو حركتها -لعل اذلمزة ال ي بلعدىا يف الوق  ب ن ب نزتزة جي

مفتوحة جلعلها ب ن اذلمزة كاألل ... كاف كانت مكسورة جلعلها ب ن اذلمزة كالياء الساكنة... كاف كانت مضمومة 
 .(3)جلعلها ب ن اذلمزة كالواك الساكنة...(

ك الداين يف التسهيل ب ن ب ن يف كتابو جامع البياف كىو أعظم كتبو كفيو يقوؿ ابن كىكذا نرل مذىب أيب عمر 
كىو )كتاب جليل يف ىذا اللعلم مل يؤل  مثلو...قيل إنو رتع فيو كّل ما يلعلمو يف ىذا  -رزتو هللا-اجلزرم 
 .(1)اللعلم(

ؿ اذلمزة ىاء، كال لتقريب صوهتا، من أكلو اىل آخره فما كجدتو أجرل ذكران إلبدا -ابب اذلمزت ن-كقد قرأت فيو
 كإمنا كجدت عباراتو ىكذا:

 .(2)إبداؿ، ككاف يقصد إبداؿ اذلمزة حرؼ مد كل ن -ادلد -ب ن ب ن -تلي ن-حتقيق
عند تفسريه  -رزتو هللا -ىػ( 1333كأخريان سأكرد ما أفىت بو اإلماـ ادلفسر الشيخ دمحم األم ن الشنقيطي )ت:

إعلم كفقين هللا كإايؾ أف ما جرل يف األقطار األفريقية من إبداؿ األخرية من ىذه اذلمزة لسورة الواقلعة إذ يقوؿ: )
ادلذكورة كأمثاذلا يف القرآف الكرمي ىاء خالصة من أشنع ادلنكر كأعظم الباطل، كىو انتهاؾ حلرمة القرآف اللعظيم، 

أف القراءة ابذلاء اخلالصة صحيحة. كإمنا قلنا كتلعّد حلدكد هللا، كال يلعذر فيو إالّ اجلاىل الذم ال يدرم، الذم يظن 
ملسو هيلع هللا ىلص كمل ينزؿ بو جربيل البتّة، كمل يرد عن  ىذا ألّف إبداؿ اذلمزة فيما ذكر ىاء خالصة مل يركه أحد عن رسوؿ هللا

 كتابو،  كىو صحايب، كمل يقرأ بو أحد من القرّاء، كال جيوز حباؿ من األحواؿ، فالتجرؤ على هللا بزايدة حرؼ يف
ىذه اذلاء ال ي مل ينزؿ هبا ادللك من السماء البتّة، ىو كما ترل، ككوف اللغة اللعربية قد مسح فيها إبداؿ اذلمزة ىاء 
ال يسوّغ التجرؤ على هللا إبدخاؿ حرؼ يف كتابو مل أيذف إبدخالو هللا كال رسولو، كدعول أف اللعمل جرل ابلقراءة 

                                                             

 .85ؿرة افًغ، ص (2)

هـ(، حتَٔق: حمّد صدوق 444جامع افبٔان ذم افَراءات افسبع ادنٓورة، أبو ظّرو ظثامن بن شًٔد افداين )ت: (3)

 .252م، ص2115-هـ1426، 1ب افًِّٔة، بروت، طاجلزائري، دار افُت

 .53ص 1افْؼ: ج (1)

 .271-218جامع افبٔان ص (2)



 

 

ف جرايف اللعمل ابلباطل ابطل، كال أسوة يف الباطل إبرتاع ادلسلم ن، كإمنا األسوة يف ابذلاء ال يلعوَّؿ عليها، أل
 .(3)احلق، كالقراءة سنة متّبلعة مركية عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، كىذا ال خالؼ فيو(

نو كالـ هللا تلعاىل قلت إّف دعول شلا جرل عليو اللعمل ككقلعت بو ادلشافهة لألشياخ أمر مردكد يف القراف الكرمي؛ أل
ادللعجز اليثبت اال ابلتواتر كقراءتو ال تكوف اال تلقّيا كمساعا عن أئمة القراءة. كخبالؼ ذلك يكوف حتريفا لكالـ هللا 
تلعاىل ادلصوف، كالذم يبدك يل أف القوؿ )دبا جرل عليو اللعمل( قد قيس على ما قّرره علماء احلديث األجالء، 

، إاّل أننا (1)اتفق عليها احملدِّثوف أنو ال يقبل يف األحكاـ إال احلديث الصحيح اك احلسن فمن القواعد ادلقّررة ال ي
كثريا ما يورد بلعض االحاديث يف )سننو( كحيكم بضلعفها مث يقوؿ:   –رزتو هللا  –نرل مثل اإلماـ الرتمذم 
 (.2))كاللعمل عليو عند أىل اللعلم(

سباب اختالؼ احملدث ن( اباب عنوانو )تصحيح احلديث الضلعي  كقد بّوب الدكتور خلدكف األحدب يف كتابو )أ
  (.3)إذا تلقّتو األمة ابلقبوؿ( كفّصل فيو ىذه ادلسألة

قاؿ بلعضهم: حيكم للحديث ابلصَّحة إذا تلّقاه الناس  (:-رزتو هللا تلعاىل-ق( 311قاؿ اجلالؿ السيوطي)ت:
دتاما، فال مكاف لقبوؿ قراءة ما مل  قراءات فاألمر سلتل  كال ، اّما يف القرآف(4)ابلقبوؿ كإف مل يكن لو إسناد صحيح(
. -عن رب اللعزة  -عليو السالـ  -تكن قد ثبتت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن جربيل   جل كعزَّ

 كذتة مسالة أخرل: إّف الصحابة مهنع هللا يضر عندما كتبوا ادلصاح  كتبوىا على لغة أىل التخفي .
 قاؿ الداين:)إف اكثر الرسم كرد على مذىب أىل التخفي  كالسبب يف ذلك كونو لغة الذين َكُلوا نسخ 

 
 
 
 
 

                                                             

هـ(، 1393تٍسر أَواء افبٔان ذم إيواح افَرآن بافَرآن، حمّد إمغ بن حمّد ادختار اجلُْي افنَْٔىي )ت: (3)

 .461، ص7م(، ج2116-هـ1426افَاهرة، دار احلديث، )

 .595م، ص1985، 1تالف ادحدثغ، خِدون إحدب، افدار افسًودية فِْؼ، طيْير: أشباب اخ (1)

، 3، ج388، ص2، جـه1395، 2شْن افسمذي، حتَٔق: أمحد حمّد صاـر، ذـة ومىبًة افبايب احلِبي، ط (2)

، وتدريب افراوي، اإلمام جالل افدين افسٔوضي، حتَٔق: صالح حمّد ظويوة، دار افُتب افًِّٔة، 111ص

 .75-71، ص1هـ، ج1423، 3فبْان، ط-بروت

 .595يْير: أشباب اختالف ادحدثغ، ص (3) 

 .596، وأشباب اختالف ادحدثغ ص67، ص1تدريب افراوي، ج (4)
 

 



 

   

 

ادلصاح  زمن عثماف رضي هللا تلعاىل عنو، كىم قريش ...فلذلك كرد أكثر اذلمز على التسهيل، إذ ىو ادلستقرُّ يف 
 . (1) طباعهم كاجلارم على ألسنتهم(

، فأىل (2) ىػ(: ) كقياس اذلمزة أف يكوف كتاهبا على قياس ختفيفها يف اللفظ(343قاؿ ابن درستويو)ت: 
التخفي  رمسوىا ألفا يف أكؿ الكلمة ألهنا زلققة، كحبسب ما تؤكؿ اليو يف التخفي  اذلمزة ادلتوسطة كادلتطرفة أم: 

 ابألل  كالواك كالياء.
ركؼ ادللعجم ىي صورة اذلمزة، كإمنا كتبت اذلمزة كاكا ىػ(: )اعلم أّف األل  ال ي يف أكؿ ح332قاؿ ابن جين)ت: 

مرة كايء أخرل على مذىب أىل احلجاز يف التخفي ، كلو أريد حتقيقها البتو: لوجب أف تكتب ألفا على كل 
 .(3) حاؿ(

الياء كىذا يلعين لو أهنم كانوا يلعنوف ابلتسهيل ب ن ب ن إبداذلا ىاء لرمسوىا كذلك، كإمنا رمسوىا ابألل  كالواك ك 
 حبسب حركتها.

كذتة مسألة اخرل يذكرىا كثري من اجمليزين يف ادلقارئ كادلراكز اإلقرائية يف بلدان اللعراؽ اللعزيز، إببداؿ 
اذلمزة ادلسهلة )ىاء خشنة(... كبتصورم أف مصطلح اذلاء اخلشنة ىو ىرب من اإلبداؿ، كلست أدرم كي  

ل لغة فالسهل كل شيء مييل إىل الل ن كالنلعومة ال اخلشونة. كىل تكوف اذلاء خشنة؟ فهذا يتناىف مع مفهـو التسهي
من ب ن صفات احلركؼ صفة امسها )اخلشونة(، كلو فحصنا اذلاء من حيث الصفات الالزمة ذلا فهي مهموسة، 

 -على خالؼ-، كاذلمزة احملققة قد مّرت بنا صفاهتا فهي رلهورة أك مهموسة (1)رخوة مستفلة، منفتحة،  خفية
ة، مستفلة منفتحة، كاذلمزة ادلسَّهلة ترتدد ب ن ىذه الصفات، كليس ذلا صفات ملعينة بذاهتا، كسلرجها  شديد
 كذلك.

لذا فمن الواجب ترؾ مثل ىذا ادلصطلح أعين بو )اذلاء اخلشنة( كاللعودة اىل مصطلح التسهيل ب ن ب ن كما عرب 
 ا حرؼ اذلاء يف كتبهم عوضان عن اذلمزة البتّة.عنو علماؤان األفذاذ. كما أف السابق ن من علمائنا مل يذكرك 

 . كاحلمد هلل رب اللعادل ن.(2)كعلى ىذا القوؿ تكوف اذلاء اخلشنة حرؼ فرعي كمل تذكره كتب اللغة كما أسلفت
                                                             

 .151، صـه1418حتَٔق د. ظزة  حسن ، دار افٍُر، دمنق،  (ـه444أدحُم ذم َٕط ادهاحف، أبو ظّرو افداين )ت:  (1)

(، حتَٔق د. ابراهٔم افسامرائي، و  د. ظبد حسغ افٍتع، ـه341، ظبد اهلل بن جًٍر درشتويه )ت: ـتاب افُتّاب( 2)

 .24ص ـه 1397افُويت 

ه( حتَٔق: مهىٍى افسَا افبايب احلِبي، مك، 392ٍ صْاظة اإلظراب، أبو افٍتح ظثامن بن جْي )ت: ه (3)

 .46، ص1، جـه1374
 

 

أحرف اخلٍاء أربع: اهلاء وأحرف ادد، شّٔت خٍٔة: ٕهنا ختٍى ذم افٍِظ إذا إدرجت بًد حرف ؿبِٓا، وخلٍاء  (1)

 .162، ص1اهلاء ؿّويت بافّهِة، وؿّويت أحرف ادّد بادّد ظْد اهلّزة. يْير: افْؼ ج

 من افبحث. 7يْير: ص (2)



 

 

احلّد هلل مستحق احلّد وافثْاء، وافهالة وافسالم ظذ شٔدٕا حمّد وظذ آفه وصحبه وشِم تسِٔامً 

 ـثرًا. 

 أّما بًد

 ؾ٘ن أهم افْتائج ادستخِهة من هذا افبحث أوجزها ؾٔام يٖيت:

ِة اػ هاء مسٖفة اختِف ؾٔٓا أهل إداء ؾابن افَايض صاحب )ؿرة افًغ(  -1 َّٓ إّن حتويل اهلّزة ادس

جّوز افْىق بافتسٓٔل باهلاء اخلافهة وشار ظذ هنجه أهل ادٌرب افًريب، وبذفك خافٍوا أهل إداء 

 ًتزين.اد

إّن مجٔع أهل إداء من ظِامء افَراءات أمثال مُي بن أيب ضافب افَٔز، و افداين، وافناضبي،  -2

حوا بافتسٓٔل بغ  وأيب صامة ادَدد، وابن اجلزري، وافهٍاؿز، وافوباع وؽرهم ـثر ؿد سَّ

وٓ تكاحيًا، وٓ صئ  بغ وهو جًل اهلّزة بْٔٓا وبغ حرـتٓا ومل يَل أحد مْٓم باهلاء ٓ تِّٔحاً 

 يًرؾوٕه ظن ما يسّى )باهلاء اخلنْة(.

إنَّ افَائِغ بجواز ؿراءهتا باهلاء فٔس ظْدهم دفٔل وٓ حجة، وأول من ؿال هبا أبو وـٔل مّٔون  -3

افٍخار ذم أرجوزته )حتٍة ادْاؾع(، وؿد أخذ مْه ذفك ابن افَايض وتبْاها ذم إوشاط ادٌربٔة حتت 

 ا جرى افًّل ظِٔه(.صًار )وهذا مم

اتٍاق أهل إداء من افًِامء ظذ حتريم إدخال ما فٔس من افَرآن ظّدًا ؾٔه، وتْدرج هذه اهلاء  -4

ه إبدال حرف من افَرآن مُان حرف. دِّ ًَ  حتت هذا آتٍاق بِ

 

 

  



 

   

 

 القران الكرمي 
، أبو افَاشم صٓاب افدين ظبد افرمحن بن اشامظٔل  ادَدد ادًروف إبراز ادًاين من حرز آماين   .1

 (، دار افُتاب افًِّٔة بدون شْة ورؿم  ضبًة.ـه665بايب صامة )ت:

 م .1937(، ادُتبة افثَاؾٔة، بروت ـه911اإلتَان ذم ظِوم افَران، جالل افدين افسٔوضي )ت:   .2

 م.1985، 1ر افسًودية فِْؼ وافتوزيع، طأشباب اختالف ادحدثغ، د. خِدون إحدب، افدا   .3

 م .1979، 5إصوات افٌِوية، د. إبراهٔم إٔٔس، دار افىباظة احلديثة، ط   .4

 م. 1999 -ـه1421، 1آَاءة ذم بٔان اصول افَراءة، ظع حمّد افوباع، ادُتبة إزهرية، ط   .5

 .افًاين مىبًة –بٌداد  -اإليواح ذم ذح ادٍهل، ابن احلاجب افْحوي، حتَٔق: موشى افًاليع   .6

 دمويد احلرـات افثالث، د. ؾرؽع شٔد ظرباوي، مُتبة أوٓد افنٔخ.   .7

 فبْان، –( دار افُتب افًِّٔة، بروت ـه833حتبر افتٔسر، أبو اخلر حمّد بن حمّد بن اجلزري )ت:   .8

 .م1983 – ـه1414 ،1ط

(، حتَٔق: د. ؽإم ؿدوري احلّد، ـه444افتحديد ذم اإلتَان وافتجويد، أبو ظّرو افداين )ت:    .9

 .1افْاذ: دار ظامر، ظامن، ط

تدريب افراوي، جالل افدين افسٔوضي، حتَٔق: صالح بن حمّد ظويوة، دار افُتب افًِّٔة، بروت   .11

 .ـه1423، 3فبْان، ط -

افَرآن بافَران، حمّد إمغ بن حمّد ادختار اجلُْي افنَْٔىي  تٍسر أَواء افبٔان ذم ايواح .11

 (.م2116– ـه1426(، افَاهرة دار احلديث، )ـه1393)ت:

تْبٔه افٌاؾِغ وإرصاد اجلاهِغ ظام يَع من اخلىٖ حال تالوهتم فُتاب اهلل ادبغ، ظع بن حمّد بن شامل  .12

ٗشسة ظبد افُريم بن ظبد اهلل، بدون شْة ( حتَٔق: حمّد افناذيل، مـه1118افْوري افهٍاؿز )ت: 

 ضبع.

(، دار افُتب افًِّٔة، بروت ـه444افتٔسر ذم افَرات افسبع، أبو ظّرو ظثامن بن شًٔد افداين )ت: .13

 .2ط فبْان، –



 

 

(، حتَٔق: حمّد ـه444جامع افبٔان ذم افَرات افسبع ادنٓورة، أبو ظّرو ظثامن بن شًٔد افداين )ت: .14

 .م2115 – ـه1426، 1فُتب افًِّٔة، بروت، طصدوق اجلزائري، دار ا

جذوة آؿتباس ذم ذـر من حّل من إظالم مديْة ؾاس، أمحد بن افَايض ادُْاد، دار ادْهور،  .15

 م.1974، 1افرباط، ط

 .ـه1411، 9إردن، مُتبة ادْار، ط -حق افتالوة، حسْي صٔخ ظثامن، ظامن  .16

افدرُّ افْثر وافًذب ادْر ذم ذح منُالت وحل مٍَالت اصتّل ظِٔٓا ـتاب افتٔسر فِداين، ظبد  .17

 .م1991 – ـه1411افواحد بن أيب افسداد ادَايل، حتَٔق: أمحد ظبد اهلل ادَري، دار افٍتوى، جدة، 

 – ـه1416بٌداد،  -ؿدوري احلّد، مىبًة اخلِود  افدراشات افهوتٔة ظْد ظِامء افتجويد، د. ؽإم .18

 .م1986

(، حتَٔق: حمّد إمحدي، دار ـه1125درة احلجال ذم أشامء افرجال، أبو افًباس أمحد بن افَايض )ت: .19

 .م1971 – ـه1391، 1افَاهرة، ط -افساث 

 م.1982افدٓفة افهوتٔة وافدٓفة افكؾٔة ظْد ابن جْي، ظبد افُريم جماهد،  .21

افَاهرة،  -(، حتَٔق: صوؿي َٔف، دار ادًارف ـه324ذم افَراءات، ابن جماهد افبٌدادي )ت:افسبًة  .21

 .2ط

(، حتَٔق: مهىٍى افسَا، افبايب احلِبي، ـه392ٍ صْاظة اإلظراب، أبو افٍتح ظثامن بن جْي )ت:  .22

 .ـه1374مك، 

ّد ادًروف بابن ٍاج افَارئ ادبتدئ وتذـار ادَرئ ادْتٓي، أبو افَاشم ظع بن ظثامن بن حم .23

 .م2114 – ـه1425، 2فبْان، ط -(، دار افُتب افًِّٔة، بروت ـه811افَاصح )ت: 

افَاهرة، ادُتبة آزهرية،  -شّر افىافبغ ذم رشم وَبط افُتاب ادبغ، ظع حمّد افوباع، مك  .24

 م.1999 – ـه1421، 1ط

ر، وحمّد ؾٗاد ظبد افباؿي، (، حتَٔق: أمحد صاــه279شْن افسمذي، حمّد بن ظٔسى افسمذي)ت: .25

 .ـه1395، 2افباب احلِبي، ط

 .م2116 – ـه1427، 1بروت، ط -ؽاية افْٓاية، ابن اجلزري، دار افُتب افًِّٔة  .26



 

   

 

(، حتَٔق: مجال افدين ـه643ؾتح افوصٔد ذم ذح افَهٔد، أبو احلسن ظع بن حمّد افسخاوي )ت:  .27

 .م2114 – ـه1425، 1حمّد ذف، دار افهحابة فِساث، افَاهرة ط

، 1ؾَه افتجويد فتالوة افَران ادجٔد، افنٔخ إشامظٔل حمّد ظع، افَاهرة، افدار افثَاؾٔة فِْؼ، ط .28

 .ـه1425

 .م1997 – ـه1418، 1افٍوائد افتجويدية، ظبد افرزاق ظع موشى، ط .29

 – ـه1431افَراءات افًؼ من افناضبٔة وافدرة، حمّود خِٔل احلكي، افَاهرة، دار ابن اهلٔثم،  .31

 .م2119

(، د. ـه1182ؿرة افًغ ذم مًْى ؿوهلم تسٓٔل اهلّزة بغ بغ، أبو زيد ظبد افرمحن بن افَايض )ت:  .31

 .135أمحد بن ظبد اهلل ادَري، بحث مْنور َّن جمِة اجلامًة آشالمٔة بادديْة ادْورة، افًدد: 

ٔم افسامرائي، د. ظبد (، حتَٔق: د. إبراهـه341ـتاب افُّتاب، ظبد اهلل بن جًٍر بن درشتويه )ت:  .32

 .ـه1397حسغ افٍتع، افُويت، 

(، حتَٔق: ظبد افسالم هارون، مُتبة اخلْاجي، افَاهرة، ـه181افُتاب، شٔبويه ظّرو بن ظثامن، )ت:  .33

 .م1988 – ـه1418، 3ط

ضافب افَٔز )ت:  افُنف ظن وجوه افَرات افسبع وظِِٓا وحججٓا، أبو حمّد مُي بن ايب .34

 .م2117 – ـه1428(، افَاهرة دار احلديث، ـه437

 م.1997، 1بروت، ط -فسان افًرب، أبو افٍول مجال افدين حمّد بن مُرم ابن مْيور، دار صادر  .35

 م.1969 -مك  -افِٓجات افًربٔة ذم افَراءات افَرإٔة، د.ظبدة افراجحي، دار ادًارف .36

ة بن أمحد متن افناضبٔة ادسّى )حرز إماين .37  ووجه افتٓاين ذم افَراءات افسبع(، افَاشم بن ُؾرَّ

(، َبىه وصّححه حمّد متٔم افزظبي، ادُِّة افًربٔة ـه591افناضبي افرظْٔي إٕدفز )ت: 

 .ـه1427، 5افسًودية، ادديْة ادْورة، مُتبة اهلدى، ط

حسن، دار افٍُر، دمنق،  (، حتَٔق: د.ظزةـه444ادحُم ذم َٕط ادهاحف، أبو ظّرو افداين )ت:  .38

 .ـه1418

افَاهرة، ودار  -اددخل اػ ظِم افٌِة ومْٓج افبحث افٌِوي، د.رموان ظبد افتواب، مُتبة اخلإجي .39

 م.1982، 1افرياض، ط -افرؾاظي 



 

 

ادهىِح افهويت ظْد ظِامء افًربٔة افَدماء ذم َوء ظِم افٌِة ادًاس، د.ظبد افَادر مرظي خِٔل،  .41

 .م1993 – ـه1413آردن،  -تة، ظامن مْنورات جامًة مٗ

(، حتَٔق: ظبد افسالم حمّد ـه395مَائس افٌِة، أبو احلسن امحد بن ؾارس بن زـريا افَزويْي )ت:  .41

 .م1979 – ـه1399هارون، دار افٍُر، ظام افْؼ 

، 1ادّتع افُبر ذم افتكيف، ابن ظهٍور آصبٔع، حتَٔق: ؾخر افدين ؿباوة، مُتبة فبْان، ط .42

 م.1996

ادْر ذم أحُام افتجويد، جمّوظة من ظِامء إردن، مجًٔة ادحاؾية ظذ افَران افُريم، إردن،  .43

 .ـه1429، 13مُتبة ظامر، ط

 -(، حتَٔق: د.ؽإم ؿدوري، دار ظامر ـه461ادوَح ذم افتجويد، ظبد افوهاب افَرضبي )ت:  .44

 .م2111 – ـه1421، 1إردن، ط

(، حتَٔق: ـه565ِِٓا، ٕك بن ظع ادًروف بابن أيب مريم )ت: ادوَح ذم وجوه افَراءات وظ .45

 .م1993 – ـه1414، 1د.ظّر بن محدان افُبٔز، مُة ادُرمة، ط

افْجوم افىوافع ظذ افدر افِوامع ذم أصل مَرأ ٕاؾع، ابراهٔم افامرؽْٔي افتوٕز، ضبع وٕؼ دار  .46

 ٔواء.افب افدار –افىباظة احلديثة 

 -ًؼ، إبن اجلزري أبو اخلر حمّد بن حمّد افدمنَي، دار افُتب افًِّٔة افْؼ ذم افَراءات اف .47

 .م2116 – ـه1427، 3بروت، ط

(، حتَٔق: ظبد حسغ افٍتع، ـه745افُْت احلسان ذم ذح ؽاية اإلحسان، أبو حٔان إٓدفز )ت:  .48

 م.1985، 1بٌداد، ط

 .ـه1349افبايب احلِبي، مك (، مىبًة ـه1315هناية افَول ادٍٔد، حمّد مُي ٕك )ت:  .49

(، ادديْة ادْورة، ـه1413افواذم ذم ذح افناضبٔة ذم افَراءات افسبع، ظبد افٍتاح افَايض )ت: .51

 .م1989 – ـه1411، 2مُتبة افدار، ط

، 1ظامن، ط -(، دار افٍْائس ـه1315حمّد خافد مْهور )ت: بًد  افوشٔط ذم ظِم افتجويد، د. .51

 م.1999

 


